
Klasa 5A i 5B 

Temat: Uczestniczę w misji Jezusa Chrystusa 

Posłuchajcie pewnej historii Na ławce w parku siedziały trzy kobiety. Obok nich 

bawiły się ich dzieci. Zaczęły opowiadać o nich, jakie to są zdolne. Pierwsza 

chwaliła się, że jej córka zostanie gimnastyczką, gdyż zdobywa wysokie miejsca 

w sporcie. Druga mówiła, że jej syn ciągle siedzi przed komputerem i na pewno 

zostanie informatykiem. Natomiast trzecia słuchała uważnie i milczała. Na 

drugiej ławce siedział samotny pan i przysłuchiwał się rozmowie. W pewnej 

chwili kobiety wstały zabrały siatki z zakupami i miały iść do domu. Do trzeciej 

kobiety podszedł syn i pomógł jej nieść zakupy. Wtedy pan, który przysłuchiwał 

się rozmowie, powiedział: Zobaczcie, drogie panie, tak bardzo chwaliłyście 

swoje dzieci, a tylko jedno przyszło pomóc swojej mamie, tej, która milczała. To 

jest najbardziej uzdolnione dziecko. Bruno Ferrero, Historie piękne, Warszawa 

Wydawnictwo Salezjańskie 2002, s. 123  

• Jak myślicie, co jest misją rodzica? (wychować dziecko, wykształcić).  

Misją rodzica jest jednak nie tylko wychować i wykształcić umysłowo, ale 

i duchowo. Wskazać dziecku, jak dojść do Królestwa Bożego. Misją dziecka 

wobec starszych rodziców jest pomagać i opiekować się nimi. Popatrzcie, każdy 

człowiek ma w życiu jakieś zadanie do spełnienia. Każdy ma jakieś powołanie. 

Rodzic ma opiekować się swoimi dziećmi, dzieci mają troszczyć się o rodziców. 

Wiara i życie Kościoła 

 Misja, czyli posłannictwo Jezusa, to wielkie zadanie, jakie miał On 

wypełnić na ziemi. O tym zadaniu możemy mówić na wiele różnych sposobów. 

Jak jednak odkryć te sposoby, jak poznać misję Pana Jezusa? Po co On w ogóle 

przyszedł na świat? Co chciał tu osiągnąć? Aby się o tym dowiedzieć, najlepiej 

zobaczyć, jak to wyjaśnił sam Jezus. 

Pan Jezus przyszedł uczynić to całe dobro i przez to dać ludziom życie, 

szczęście i radość. Abyśmy nie byli niewolnikami grzechu i zła, ale żyli w 

wiecznym szczęściu z Bogiem. To, co wypisaliśmy na tablicy, to oczywiście nie 

wszystko. Posłannictwo, czyli misja Jezusa Chrystusa, ma bardzo wiele 

wymiarów, a wszystkie możemy zamknąć w jednym słowie: zbawienie. Jak się 

ono dokonuje, słyszeliście podczas poprzednich katechez. My, jako ludzie 



ochrzczeni, chrześcijanie, także uczestniczymy w posłannictwie Jezusa. Od 

chrztu świętego należymy do Chrystusa, który chce, abyśmy też wzięli udział w 

wykonaniu tej misji. Nie jest to łatwe, ale naprawdę piękne i dające dużo 

szczęścia i radości. Nasze posłannictwo jest takie samo jak Apostołów. O tym, 

jakie zadanie otrzymali Apostołowie, mówi Pismo Święte, dokładniej fragment z 

Dziejów Apostolskich. 

Zastosowanie życiowe  

• Powróćmy do pytania postawionego na początku katechezy Jak możemy 

uczestniczyć w misji Jezusa? Jak poprzez swoje czyny pokazać, kim jest Jezus; 

jak dać świadectwo prawdzie, służyć innym? (np.: przykład modlitwy, 

zachowania w kościele, przystępowania do sakramentu pokuty i Eucharystii, 

pomoc innym – mówienie prawdy, jałmużna itd.) 

• Podsumowując Wasze wypowiedzi, możemy powiedzieć, że każdy z nas jest 

włączony  w potrójną misę Jezusa Chrystusa: kapłańską, prorocką i królewską. 

Jako uczestnicy kapłańskiej misji Jezusa mamy składać Bogu duchowe ofiary. Są 

nimi nasze modlitwy, uczestnictwo w życiu sakramentalnym, dobre uczynki, 

nasza praca i nasze cierpienia. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, możemy 

złożyć Bogu w ofierze. Udział  w prorockiej misji Jezusa uzdalnia i zobowiązuje 

każdego z nas do dawania świadectwa naszego chrześcijańskiego życia. 

Codziennym życiem mamy świadczyć, że wierzymy w Jezusa i że tylko On jest 

naszym Zbawicielem. Uczestnictwo w królewskiej misji Jezusa wyraża się w 

oddawaniu Jemu własnego serca. Sprawiamy w ten sposób, że Jezus zaczyna 

królować w naszym codziennym życiu i staje się dla nas wartością 

najważniejszą. Królewską misję wypełniamy także, służąc bliźnim, bo w taki 

sposób ukazujemy im Jezusa. W końcu także wykorzystując swoje talenty i 

pracę, mamy ubogacać świat, w którym żyjemy.  

Podsumowanie treści 

 • J e z u s przyszedł na świat, aby ukazać światu miłość Boga i nauczyć ludzi 

miłości do innych. Uczynił to przez słowa i czyny. Przez chrzest mamy udział w 

Jego misji: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Pan Jezus zaprasza nas na 

Eucharystię i bardzo za nami tęskni. 

 • Uczyńmy rachunek sumienia  



– Czy chętnie uczestniczę we Mszy Świętej? 

 – Jak słucham kazania w niedzielę? 

 – Czy rozmawiam o Panu Jezusie z koleżankami i kolegami?  

Podsumowanie. 

Przez chrzest święty każdy człowiek zostaje włączony w potrójną misję 

Jezusa Chrystusa. Jest to misja kapłańska, prorocka i królewska. W ten sposób 

Chrystus zaprasza każdego ochrzczonego do współpracy w dziele przemiany i 

zbawienia świata. Codzienne życie chrześcijanina ma przyczyniać się do wzrostu 

Królestwa Niebieskiego na ziemi. 


